ֹלקים ,אֵ ת הַ ָּׁש ַמיִם,
אשית ,בָּ ָּרא אֱ ִ
א ְּב ֵר ִׁ
ְתה תֹהּו ָּׁובֹהּו,
וְאֵ ת הָּׁ אָּׁ ֶרץ .ב וְהָּׁ אָּׁ ֶרץ ,הָּׁ י ָּׁ
ֹלקים,
וְחֹ ֶשְך ,עַ לְ -פנֵי ְתהֹום; וְרּוחַ אֱ ִ
ְמ ַרחֶ פֶ ת עַ לְ -פנֵי הַ ָּׁמיִם .
ֹלקים ,י ְִהי אֹור; ַוי ְִהי-אֹור.
ֹּאמר אֱ ִ
 1ג וַי ֶ
ֹלקים אֶ תָ -האֹור ,כִ י-טֹוב; ַוי ְַב ֵדל
ד ַוי ְַרא אֱ ִ
ֹלקים ,בֵ ין הָּׁ אֹור ּובֵ ין הַ חֹ ֶשְך .ה וַיִ ְק ָּׁרא
אֱ ִ
ֹלקים לָּׁ אֹור יֹום ,וְלַ חֹ ֶשְך ָּׁק ָּׁרא לָּׁ יְלָּׁ ה;
אֱ ִ
ַוי ְִהי-עֶ ֶרב ַוי ְִהי-ב ֶֹּקר ,יֹום אֶ חָּ ד.
2
ֹלקים ,י ְִהי ָּר ִׁקיע ְבתֹוְך הַ ָּׁמיִם,
ֹּאמר אֱ ִ
ו וַי ֶ
ֹלקים,
ִיהי ַמ ְב ִדיל ,בֵ ין ַמיִם לָּׁ ָּׁמיִם .ז ַויַעַ ׂש אֱ ִ
ו ִ
אֶ ת-הָּׁ ָּׁר ִקיעַ ַ ,וי ְַב ֵדל בֵ ין הַ ַמיִם אֲ ֶשר ִמ ַתחַ ת
לָּׁ ָּׁר ִקיעַ ּ ,ובֵ ין הַ ַמיִם אֲ ֶשר ֵמעַ ל לָּׁ ָּׁר ִקיעַ ; ַוי ְִהי-
ֹלקים לָּׁ ָּׁר ִקיעַ ָּ ,ש ָּמ ִׁים;
כֵן .ח וַיִ ְק ָּׁרא אֱ ִ
ַוי ְִהי-עֶ ֶרב ַוי ְִהי-ב ֶֹּקר ,יֹום ֵשנִׁ י.
3
ֹלקים ,י ִָּׁקוּו הַ ַמיִם ִמ ַתחַ ת
ֹּאמר אֱ ִ
ט וַי ֶ
הַ ָּׁש ַמיִם אֶ לָּׁ -מקֹום אֶ חָּׁ ד ,ו ְֵת ָּׁראֶ ה היבָּ ָּשה
ּול ִמ ְקוֵה
שה אֶ ֶרץ ְ
ֹלקים לַ יַבָּׁ ָּׁ
ַוי ְִהי-כֵן .י וַיִ ְק ָּׁרא אֱ ִ
ֹלקים ,כִ י-טֹוב.
הַ ַמיִם ָּׁק ָּׁרא י ִׁמים; ַוי ְַרא אֱ ִ

ֹלקיםַ ,ת ְד ֵשא הָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶד ֶשא
ֹּאמר אֱ ִ
** 3יא וַי ֶ
שב מזְּ ִׁריע זֶרע ,עֵ ץ ְּפ ִׁרי עֹ ֶשה ְּפ ִׁרי
עֵ ֶ
ְל ִמינֹו ,אֲ ֶשר ז ְַרעֹו-בֹו עַ ל-הָּׁ אָּׁ ֶרץ; ַוי ְִהי-
כֵן .יב וַתֹוצֵ א הָּׁ אָּׁ ֶרץ ֶד ֶשא עֵ ֶׂשב ַמזְ ִריעַ
ז ֶַרעְ ,ל ִמינֵהּו ,וְעֵ ץ עֹ ֶׂשהְ -פ ִרי אֲ ֶשר ז ְַרעֹו-
ֹלקים ,כִ י-טֹוב .
בֹוְ ,ל ִמינֵהּו; ַוי ְַרא אֱ ִ
ישי.
יג ַוי ְִהי-עֶ ֶרב ַוי ְִהי-ב ֶֹּקר ,יֹום ְּש ִׁל ִׁ

4
ֹלקים ,י ְִהי ְּמאֹ רֹת ִב ְר ִקיעַ
ֹּאמר אֱ ִ
יד וַי ֶ
הַ ָּׁש ַמיִםְ ,להַ ְב ִדיל ,בֵ ין הַ יֹום ּובֵ ין הַ לָּׁ יְלָּׁ ה;
ְשנִים.
ּולי ִָּׁמים ו ָּׁ
ּולמֹוע ֲִדיםְ ,
וְהָּׁ יּו ְלאֹ תֹת ְ
טו וְהָּׁ יּו ִל ְמאֹורֹת ִב ְר ִקיעַ הַ ָּׁש ַמיִםְ ,להָּׁ ִאיר
ֹלקים ,אֶ תְ -שנֵי
עַ ל-הָּׁ אָּׁ ֶרץ; ַוי ְִהי-כֵן .טז ַויַעַ ׂש אֱ ִ
הַ ְמאֹ רֹת הַ גְ ד ִֹלים :אֶ ת-הַ ָּׁמאֹור הַ ָּׁגדֹל,
ְל ֶמ ְמ ֶשלֶ ת הַ יֹום ,וְאֶ ת-הַ ָּׁמאֹור הַ ָּׁקטֹ ן ְל ֶמ ְמ ֶשלֶ ת
ֹלקים,
אֹתם אֱ ִ
הַ לַ יְלָּׁ ה ,וְאֵ ת הַ ּכֹוכ ִָּׁבים .יז וַיִ ֵתן ָּׁ
ִב ְר ִקיעַ הַ ָּׁש ָּׁמיִםְ ,להָּׁ ִאיר ,עַ ל-
ּולהַ ְב ִדיל,
הָּׁ אָּׁ ֶרץ .יח ו ְִל ְמשֹל ,בַ יֹום ּובַ לַ יְלָּׁ הְ ,
ֹלקים ,כִ י-טֹוב .
שְך; ַוי ְַרא אֱ ִ
בֵ ין הָּׁ אֹור ּובֵ ין הַ חֹ ֶ

יעי.
יט ַוי ְִהי-עֶ ֶרב ַוי ְִהי-ב ֶֹּקר ,יֹום ְּר ִׁב ִׁ
5
ִׁש ְּרצּו המיִׁםֶ ,ש ֶרץ
ֹלקים--י ְּ
ֹּאמר אֱ ִ
כ וַי ֶ
נֶפֶ ש חַ יָּׁה; וְּעֹוף יְּעֹופֵ ף עַ ל-הָּׁ אָּׁ ֶרץ ,עַ ל-
ֹלקים,
ְפנֵי ְּר ִׁקיע ה ָּש ָּמיִׁם .כא ויִׁ ְּב ָּרא אֱ ִ
אֶ ת-הַ ַתנִ ינִ ם הַ גְ ד ִֹלים; וְאֵ ת ּכָּׁל-נֶפֶ ש הַ חַ יָּׁה
הָּׁ ר ֶֹמ ֶׂשת אֲ ֶשר ָּׁש ְרצּו הַ ַמיִם ְל ִמינֵהֶ ם ,וְאֵ ת
ֹלקים ,כִ י-טֹוב
ּכָּׁל-עֹוף ָּּׁכנָּׁף ְל ִמינֵהּוַ ,וי ְַרא אֱ ִ
ֹלקים ,לֵ אמֹרְ :פרּו ְּורבּו,
.כב ַויְבָּׁ ֶרְך אֹ ָּׁתם אֱ ִ
ּומ ְלאּו אֶ ת-הַ ַמיִם בַ י ִַמים ,וְהָּׁ עֹוף ,י ִֶרב בָּׁ אָּׁ ֶרץ
ִ

ישי.
.כג ַוי ְִהי-עֶ ֶרב ַוי ְִהי-ב ֶֹּקר ,יֹום חֲ ִׁמ ִׁ
6
ֹלקים ,תֹוצֵ א ָּהאָּ ֶרץ נֶפֶ ש חַ יָּׁה
ֹּאמר אֱ ִ
כד וַי ֶ
ְל ִמינָּּׁהְּ ,ב ֵה ָּמה ו ֶָּר ֶמש וְּחיְּתֹו-אֶ ֶרץ,
ֹלקים אֶ ת-חַ יַת
ְל ִמינָּּׁה; ַוי ְִהי-כֵן .כה ַויַעַ ׂש אֱ ִ

הָּׁ אָּׁ ֶרץ ְל ִמינָּּׁה ,וְאֶ ת-הַ ְבהֵ ָּׁמה ְל ִמינָּּׁה ,וְאֵ ת
ּכָּׁלֶ -ר ֶמׂש הָּׁ אֲ ָּׁד ָּׁמהְ ,ל ִמינֵהּו;
ֹלקים ,כִ י-טֹוב .
ַוי ְַרא אֱ ִ
ֹלקיםַ ,נע ֲֶׂשה אָּ ָּדם
ֹּאמר אֱ ִ
** 6כו וַי ֶ
ּובעֹוף
מּותנּו; ְוי ְִרדּו ִב ְדגַת הַ יָּׁם ְ
ְּבצ ְּל ֵמנּו ּכִ ְד ֵ
ּובכָּׁל-
ּובכָּׁל-הָּׁ אָּׁ ֶרץְ ,
הַ ָּׁש ַמיִםּ ,ובַ ְבהֵ ָּׁמה ְ
הָּׁ ֶר ֶמׂש ,הָּׁ ר ֵֹמׂש עַ ל-הָּׁ אָּׁ ֶרץ .כז ויִׁ ְּב ָּרא
ֹלקים
ֹלקים אֶ תָּ -האָּ ָּדם ְּבצ ְּלמֹוְּ ,בצֶ לֶ ם אֱ ִׁ
אֱ ִ
אֹתם .
בָּ ָּרא אֹ תֹוָּׁ :זכָּׁר ּונְ ֵקבָּׁ ה ,בָּׁ ָּׁרא ָּׁ
ֹאמר לָּׁ הֶ ם
ֹלקים ,וַי ֶ
אֹתם ,אֱ ִ
כח ַויְבָּׁ ֶרְך ָּׁ
ּומ ְלאּו אֶ ת-הָּׁ אָּׁ ֶרץ,
ֹלקים ְפרּו ְּורבּו ִ
אֱ ִ
ּובעֹוף הַ ָּׁש ַמיִם,
וְכִ ְבשֻׁ הָּׁ ; ְּּורדּו ִב ְדגַת הַ יָּׁםְ ,
ּובכָּׁל-חַ יָּׁה ,הָּׁ ר ֶֹמ ֶׂשת עַ ל-הָּׁ אָּׁ ֶרץ .
ְ
ֹלקיםִ ,הנֵה נ ַָּׁת ִתי לָּׁ כֶם אֶ ת-
ֹּאמר אֱ ִ
כט וַי ֶ
כָּל-עֵ ֶשב ז ֵֹרעַ ז ֶַרע אֲ ֶשר עַ לְ -פנֵי כָּׁל-הָּׁ אָּׁ ֶרץ,
וְאֶ ת-כָּלָּ -העֵ ץ אֲ ֶשר-בֹו ְפ ִרי-עֵ ץ ,ז ֵֹרעַ
ּולכָּׁל-חַ יַת
ז ַָּׁרע :לָּׁ כֶם י ְִהיֶהְ ,לאָּׁ כְ לָּׁ ה .ל ְ
רֹומׂש עַ ל-
ּולכֹל ֵ
ּולכָּׁל-עֹוף הַ ָּׁש ַמיִם ְ
הָּׁ אָּׁ ֶרץ ְ
הָּׁ אָּׁ ֶרץ ,אֲ ֶשר-בֹו נֶפֶ ש חַ יָּׁה ,אֶ תּ-כָּׁל-י ֶֶרק
ֹלקים
עֵ ֶׂשבְ ,לאָּׁ כְ לָּׁ ה; ַוי ְִהי-כֵן .לא ַוי ְַרא אֱ ִ
אֶ ת-כָּל-אֲ ֶׁשר עָּ ָּשה ,ו ְִהנֵה-טֹוב ְמאֹּ ד;
ַוי ְִהי-עֶ ֶרב ַוי ְִהי-ב ֶֹּקר ,יֹום ה ִׁש ִׁשי.
א ַו ְיכֻּלּו הַ שָּׁ מַ יִם וְ הָּׁ ָּׁא ֶרץ ,וְ כָל-צְ בָ ָאם.
ֹלקים בַ ּיֹום הַ ְשבִ יעִ יְ ,מלַאכְ ּתוֹ אֲ שֶׁ ר
ב ַו ְיכַל אֱ ִ
עָ שָ ה; ַוּי ְִשבֹת בַ ּיֹום הַ ְשבִ יעִ יִ ,מכָלְ -מלַאכְ ּתֹו אֲ שֶׁ ר
ֹלקים ֶׁאת-יֹום הַ ְשבִ יעִ יַ ,וי ְַקדֵּ ש
עָ שָ ה .ג ַויְבָ ֶׁרְך אֱ ִ
אֹתֹו :כִ י בֹו שָ בַ ת ִמכָלְ -מלַאכְ ּתֹו ,אֲ שֶ ר-בָּׁ ָּׁרא

ֹלקים ַלעֲׂשֹות.
אֱ ִ

